
II CIRCULAR  VIII FÓRUM NEPEG  
Informações para submissão de trabalhos 

Prazo para o envio de trabalhos:  
de 15 de janeiro a 15 de fevereiro de 2016 

Os trabalhos a serem apresentados no VIII FÓRUM NEPEG DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DE GEOGRAFIA deverão ser inscritos somente na modalidade de 

Trabalho Completo, os quais serão discutidos na forma de Grupo de Trabalho (GT). Tais 

trabalhos deverão contemplar pesquisas e estudos referentes “A Geografia no cenário 

das políticas públicas educacionais contemporâneas” e se articularem a um dos eixos 

temáticos: 

1 - Linguagens para o ensino de Geografia 

2 - Formação de professores de Geografia 

3 - Temas e conteúdos no ensino de Geografia 

4 - Currículo, políticas e programas para o ensino de Geografia 

5 - Fundamentos teóricos e o ensino de Geografia 

São critérios para avaliação dos trabalhos inscritos: apenas um trabalho como 

autor principal, dois trabalhos como coautores e pagamento de inscrição de pelo 

menos um autor. O Trabalho Completo deverá ter a seguinte estrutura: título, autores, 

resumo, palavras-chave, introdução, metodologia, resultados e discussão e referências.  

O Trabalho Completo deve ter, no mínimo, oito e, no máximo, dez laudas, 

incluindo texto, tabelas e/ou figuras. O resumo deve ter no máximo 250 (duzentos e 

cinquenta palavras), contendo informações gerais sobre o trabalho, como objetivos, 

metodologia e resultados. Este deve ser apresentado em parágrafo único.  

VIII Fórum NEPEG 
de Formação de Professores de Geografia 
De 1º a 03 de maio de 2016 - Caldas Novas/GO
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EDUCACIONAIS 
CONTEMPORÂNEAS



O texto deve apresentar a seguinte formatação: tamanho A4, margens superior e 

inferior com 2,5cm, direita e esquerda com 3 cm; digitado em editor de texto 

Microsoft Office Word (.doc) 97 ou versões posteriores, em fonte Times New Roman, 

tamanho 12; título, em negrito, maiúsculo e centralizado, tamanho 12, espaçamento 

entre linhas de 1,5 cm; o cabeçalho deve conter o título centralizado, tamanho 12, 

espaçamento simples em caixa alta e em negrito. Na segunda linha, à direita, em 

espaço simples, o(s) nome(s) do(s) autor(es) (máximo um autor e dois coautores por 

trabalho); informações referentes à(s) instituição(ões) a que pertence(m), bem como o(s) 

correio(s) eletrônico(s). As referências devem listar apenas as obras citadas no texto, de 

acordo com as normas da ABNT.  

O período de inscrição de trabalhos é de 15 de janeiro a 15 de fevereiro de 

2016. Os valores de inscrição para o evento ficam assim definidos:  

Não serão devolvidos os valores pagos para inscrição do trabalho, caso o 

mesmo tenha sido recusado pela comissão científica. Informações sobre as inscrições, 

o pagamento, a submissão dos trabalhos e o local específico do evento na Cidade de 

Caldas Novas, serão disponibilizadas proximamente no site do NEPEG. 

Maiores informações: gruponepeg@gmail.com  (62) 3521 1184    ramal 226  - www.nepeg.com 

Coordenação Geral: Lana de Souza Cavalcanti e Míriam Aparecida Bueno 

Organização: NEPEG – Núcleo de Ensino e Pesquisa em Educação Geográfica

CATEGORIAS até 29/02
a partir de 

01/03
No evento

Alunos de Graduação R$ 70,00 R$ 80,00 R$ 100,00

Alunos de Pós-Graduação e 
Professores da Educação Básica

R$ 100,00 R$ 120,00 R$ 140,00

Professores do Ensino Superior e 
Demais Profissionais

R$ 120,00 R$ 140,00 R$ 160,00

mailto:gruponepeg@gmail.com
http://www.nepeg.com

